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 االتصاالت لتنظيم لفرنكوفونيةاانعقاد االجتماع السنوي الثالث عشر للشبكة 
 سويسرا-بال 

 
 

نونبر وفاتح  30يومي  عشر الثالثاالتصاالت اجتماعها السنوي  لتنظيم الفرنكوفونية عقدت الشبكة
وذلك بدعوة من الهيئة الفيدرالية لالتصاالت والمكتب الفيدرالي  ،بمدينة بال بسويسرا 2015دجنبر 

هيئة تقنين عضو  21ئة مشارك، يمثلون الالتصاالت بسويسرا. حضر هذا االجتماع ما يقارب الم
في الشبكة باإلضافة إلى فاعلين وخبراء في القطاع، جاؤوا لتبادل وتقاسم الخبرات حول موضوع 

ارب بين الشبكات على تقنين االتصاالت اإللكترونية". وقد شاركت الوكالة الوطنية لتقنين تقال"تأثير 
 ير التقنين السيد عبد العزيز الطب.االتصاالت في هذا االجتماع ممثلة في شخص مد

 
لدراسة مختلف أشكال التقارب داخل قطاع االتصاالت وأيضا بينه  مواتيةهذا االجتماع فرصة  شكل

مباشر  هذه التقاربات تأثيرحيث أن ل ،وبين القطاعات االقتصادية األخرى المنظمة في إطار شبكات
يئات وهو ما يجعل دور ه .التصاالت اإللكترونيةعلى النظام الرقمي الجديد وبالتالي على تقنين ا

 التقنين في مواكبة هذا التطور هاما وحيويا.
 

 مستديرة:وقد تمت معالجة هذا الموضوع من خالل ثالث موائد 
 

األولى إشكالية التقارب بين شبكات االتصاالت اإللكترونية والقطاعات االقتصادية  المائدةتدارست 
ات يانطلقت من معاينة الصعوبات المرتبطة بنشر البن حيث ،شبكات األخرى المنظمة في إطار

المادية للشبكات خصوصا األلياف البصرية. وقد أكد المشاركون على ضرورة تعبئة جميع البنيات 



 
 

ا عملوا على دراسة الحلول المنبثقة من الشبكات األخرى، خصوص كماالمتوفرة لتقليص هذه التفاوتات 
 عية.قطا-حدودية هذه المقاربة البينماألخذ بعين االعتبار المدنية مع  تقاسم بنيات الهندسة

 
 لمشاركونا سة موضوع تقنين النظام الرقمي الجديد، حيث انكبادر لباالمائدة المستديرة الثانية  تناولتو 

ة المحتويات التي أصبحت ممكنة من خالل التطورات التكنولوجي رقمنة على التقاربات بين الشبكات و
األخيرة. وقد أصبح الولوج إلى هذه الخدمات والمحتويات متيسرا من كل مكان بغض النظر عن نوع 

 ،ا التقاربهذيدفع و الشبكات )األلياف البصرية، الكابالت، الخطوط النحاسية والطيف الهرتزي(. 
البصري، إلى التساؤل حول التطور الذي -االتصاالت والسمعي الذي يمس بصفة خاصة قطاعي

سيعرفه تقنين الشبكات والخدمات بهدف رفع تحدي نشر شبكات الصبيب العالي جدا من جهة ورقمنة 
 الخدمات من جهة أخرى.

 

أما فيما يخص المائدة األخيرة، فقد عملت على تحليل إشكالية التقارب بين االتصاالت الثابتة 
تساءل  . كماالفرنكوفونيةوالمتنقلة التي أصبحت واقعا في بعض الدول األعضاء في الشبكة 

المشاركون حول مدى مالئمة أدوات التقنين لهذا التقارب وللرهانات التي يتضمنها االنتقال من 
 ، خصوصا فيما يتعلق بالربط البيني.(IP)الشبكات الثابتة والمتنقلة إلى بروتوكول اإلنترنت 

 
وقد مثل هذا االجتماع السنوي مناسبة النتخاب لجنة التنسيق الجديدة للشبكة برئاسة الوكالة الوطنية 

يد واالتصاالت البر رئيس ممثلين في هيئة تقنين لل ن. مسنودة بنائبي2016لتقنين المواصالت خالل سنة 
 2016ة مخطط العمل لسنعلى بطوغو والمكتب الفيدرالي لالتصاالت بسويسرا. كما تمت المصادقة 

 المقترح من طرف اللجنة المنتخبة.
 

  لتنظيم االتصاالت الفرنكوفونيةحول الشبكة 
خالل ندوة لهيئات تقنين  2002لتنظيم االتصاالت بباريس سنة  الفرنكوفونيةتم إطالق الشبكة 

بمبادرة من هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية والبريد بفرنسا وبحضور  الفرنكوفونيةاالتصاالت 
جنة للاالبنك الدولي و  و للفرنكوفونيةالمنظمة الدولية  و ممثلين عن االتحاد الدولي لالتصاالت

 الشبكة حوالي خمسين عضوا موزعين على أربع قارات.األوروبية. وتضم 
 



 
 

تهدف الشبكة إلى تمتين العالقات وتسهيل تبادل المعلومات والتجارب بين البلدات األعضاء الناطقة 
 باللغة الفرنسية والقيام بأنشطة تكوينية على المواضيع ذات االهتمام المشترك.

 
هذه األهداف لتحديد طريقة عمل الشبكة  2003و سنة اعتمد ميثاق الشبكة المصادق عليه بباماك وقد

أمانة مكونة من رئيس ونائبين للرئيس و  هيو التي تتمحور حول لجنة تنسيق يتم تجديدها كل سنة 
تنفيذية دائمة لتنفيذ مخطط العمل السنوي تتحمل مسؤوليتها هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية والبريد 

 بفرنسا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


